
 

 

GÜVENLİK TEDBİRLERİ 

TEST 1 
1. Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemlerinden biri değildir?  

A) Dairesel devriye  B) Geri dönüşlü devriye  C) Rastgele devriye  D) Planlı devriye  E) Yaya devriye  

 

2. Görev bölgesinde devriye gezerken özel güvenlik görevlisi Tarkan’ın; güvenlik zafiyeti oluşturmamak, rutinleşmeyi 

önlemek, suç işlemeye niyetli kişilerin takibini zorlaştırmak amacıyla, kısa bir süre önce kontrol ettiği arka giriş kapısını 

beklenmedik sürede tekrar kontrol etmesi aşağıdaki devriye yöntemlerinden hangisi ile ifade edilir?  

A) Dairesel devriye  B) Olağan devriye  C) Geri dönüşümlü devriye  D) Planlı devriye  E) Rutin devriye  

 

3. Özel güvenlik görevlilerinin, kimlik sorma yetkilerine dair en doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Özel güvenlik görevlileri şarta bağlı olmaksızın kimlik sorabilirler ve kimlik tespiti yapabilir  

B) Görev yerine bakılmaksızın, özel güvenlik görevlileri görevli oldukları süre içerisinde herkese kimlik sorabilir  

C) Özel güvenlik görevlileri, yasalarda sayılan yer ve görevlerle sınırlı olmak üzere kimlik sorabilir  

D) Özel güvenlik görevlilerinin hiçbir yerde kimlik sorma yetkileri yoktur  

E) Özel güvenlik görevlileri görevli olmasalar da şüpheli gördükleri kişilere kimlik sorabilirler  

 

4. Özel güvenlik görevlileri Talha ve İsmail, gece devriye görevleri sırasında karşılaştıkları olayları, yaşanan 

olumsuzlukları, aldıkları tedbirleri ve benzeri sıkıntıların bir daha yaşanmaması için yapılması gerekenleri bir düzen 

içerisinde, resmi yazışma kurallarına uyarak, yetkili amirlerine yazılı bir şekilde arz etmektedirler.  

Özel güvenlik görevlileri Talha ile İsmail’in yaptığı işlem aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Rapor yazma  B) Dilekçe  C) Görev özeti  D) Tutanak  E) Not alma  

 

5. Şüpheli bomba paketi ile ilgili olarak, özel güvenlik görevlisi Leyla’nın yapmış olduğu davranışların hangisi doğru 

değildir?  

A) Çevre güvenliğini almak  

B) Şüpheli bomba paketini imha etmek  

C) Gerektiğinde itfaiye ve ambulans çağırmak  

D) Şüpheli bomba paketinin yerini değiştirmemek  

E) Uzman ekip gelinceye kadar şüpheli bomba paketinin yanına kimseyi yaklaştırmamak  

 

6. Kontrol noktasındaki özel güvenlik görevlisi Ayşe Özge rutin bir güvenlik kontrolü esnasında, aşağıda belirtilen 

şahıslardan hangisini kontrol edemez?  

A) Çocuklar  B) Yaşlı kimseler  C) Kurum çalışanları  D) Hasta ve fiziksel engelli şahıslar  E) Diplomatlar  

 

7. Yaya devriyenin avantajları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?  

A) Kişileri ve çevreyi çok iyi tanıma imkânı vardır.  

B) Görünür olduğundan caydırıcılık etkisi oldukça fazladır.  

C) Tehlike ve saldırılara karşı güvenlidir, sürekli dikkatli olmayı gerektirmez  

D) İletişimi engelleyecek her hangi bir durum söz konusu olmadığından, iyi bir bilgilendirme kaynağı olur  

E) Olaylara yakın olduğundan anında bilgi alma, müdahale etme, olayları büyümeden önleme şansına sahiptir  

 

8. Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlileri kimlik sorma yetkisine sahip değildir?  

A) Düğün törenlerinde    B) Spor müsabakalarında     C) Sahne gösterilerinde   D) Terminallerde    E) Fabrikalarda  

 

9. Görme, koklama, dokunma, duyma ve tat alma duyularından hafızamızda oluşan bilgilerin kullanılmak üzere kayıtlara 

geçirilmesine ne denir?  

A) Rapor yazma  B) Tutanak tutma  C) Not alma  D) Otobiyografi E) Deneme  

 

10. Devriye hizmetinin amaçları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?  

A) Acil tıbbi müdahale, yangın ve benzeri durumlarda yardım etmek  

B) Görev alanında bulunan tesis ve kişilerin can ve mal güvenliğini korumak  

C) Meydana gelebilecek suçları engellemek  

D) Aranan şahısları yakalamak  

E) Görev alanı içindeki işlenmiş veya işlenmekte olan suçları derhal Cumhuriyet Savcısına bildirmek  

 



 

 

11. Özel güvenlik görevlisi Başak, görevli olduğu AVM’de akli dengesi yerinde olmayan bir kişinin kendi kendisine ve 

etrafına zarar verdiğini görmüş, kişiye müdahale ederek kontrol altına almış ve kişinin özgürlüğünü fiilen geçici olarak 

kısıtlamıştır. Başak hangi yetkisini kullanmıştır?  

A) Yakalama  B) Gözaltına alma  C) El koyma  D) Zor kullanma  E) Emanete alma  

12. Aşağıdakilerden hangisi, tutanak yazarken dikkat edilecek hususlardan biri değildir?  

A) Tutanağın başlık bölümü, kâğıdın üst ortasına yazılır  

B) Tutanak mutlaka kalemle ve el yazısı ile yazılmalıdır  

C) Suçun veya olayın ne şekilde öğrenildiği belirtilir  

D) Tutanak tanzim edilirken olay yerinde bulunan iz ve deliller tespit edilip tutanağa geçirilir  

E) İlgililerin adı, soyadı ve unvanı yazılarak imzası alınır  

 

13. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin insan hakları ihlallerinden sayılmaktadır?  

I. Haksız üst arama  

II. Konut dokunulmazlığı ihlali  

III. Zor kullanma sınırının aşılması  

IV. Görevi ihmal  

A) II, III  B) I, III  C) I, II, III  D) III, IV  E) I, II, III, IV  

 

14. Özel güvenlik görevlisinin, görevleri ile ilgili olarak yakaladıkları kişileri kolluk kuvvetlerine teslim ederken 

düzenledikleri tutanak aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Teslim tesellüm tutanağı  B) Olay tespit tutanağı   C) Yakalama tutanağı  

D) Yangın tutanağı   E) Suçüstü tutanağı  

 

15. Bir kişinin tanınmasında ve diğer kişilerden ayırt edilmesinde etkin olan özelliklerin bütününe ne ad verilir?  

A) Kimlik  B) Tanımlama   C) Eşkal  D) Farklılık  E) Fiziki özellik  

 

16. Özel güvenlik görevlisi, görev alanı içerisinde bir otomobilden şüphelenildiğinde aşağıdaki hareket tarzlarından 

hangisini yapmamalıdır?  

A) Aracın kaportası göz ile kontrol edilmelidir  

B) Aracın içerisinde görünen yerlere göz ile bakılmalıdır  

C) Araçla ilgili bilgiler not alınmalıdır  

D) Aracın içindeki kişilerin davranışlarına dikkat edilmelidir  

E) Aracın bagajı açılarak kontrol edilmelidir  

 

17. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin dikkat etmesi gereken hususlardan değildir?  

A) Görev bölgesini çok iyi tanımalıdır  

B) Tutum ve davranışlarına dikkat etmelidir  

C) Görev bölgesinin tamamını kontrol altında tutmalıdır  

D) Görev bölgesinde uzun süre cep telefonu ile görüşmelidir  

E) Soğukkanlı ve sistemli olmalıdır  

 

18. Özel güvenlik görevlisi, görev alanında meydana gelen bir olay ile ilgili eşkal tarifinde bulunacaktır. Aşağıdakilerden 

hangisi eşkal tarifinde diğerlerine göre önemli değildir?  

A) Cinsiyeti  B) Konuşma bozuklukları  C) Saç rengi  D) Boyu  E) Psikolojik durumu  

 

19. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde sorumlulukları bulunan görevlilerden değildir?  

A) Cumhuriyet savcısı  B) Basın mensubu  C) Soruşturma ekibi   

D) Acil ilk yardım ekibi  E) Olay yeri inceleme ekibi  
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TEST  2 
1. Bir suçun işlendiği veya işlenmekte olduğuna dair haber alındığında yetkili makamlara bildirilmek amacıyla aşağıdaki 

tutanaklardan hangisi düzenlenmelidir?  

A) Görgü tespit tutanağı  B) Olay tutanağı  C) Nöbet devir teslim tutanağı  

D) Tespit tutanağı   E) İhbar tutanağı  

 

2. Motorize devriyenin avantajları ile ilgili hangisi doğru değildir?  

A) Personelden ve zamandan tasarruf sağlar  

B) Olaylara zamanında ve anında müdahale imkanı sağladığından caydırıcılık etkisi fazladır  

C) Personelin tehlike ve saldırılara karşı korunma imkanı fazladır  

D) Olaylar ve kişiler hakkında yüz yüze bilgi alma, bölgeye giren ve çıkan kişileri takip etme şansı azalır  

E) Oto ile malzeme ve donanım taşıma imkanı olduğundan, olaylara etkin müdahale sağlanır  

 

3. Nokta görevlisinin görevine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  

A) Nokta görevlisi nokta çevresinde şahit olduğu, herhangi bir hukuki değeri olmayan olayları takip etmek amacı ile 

görev yerini terk ederek müdahale eder  

B) Nokta görevlisi, nokta yerine kendisini meşgul edecek kişilerin girişine müsaade etmez ve zorunlu olmadıkça nokta 

içine hiç kimseyi almaz  

C) Nokta görevlisi kafasına göre üniformalı veya sivil şekilde görevini yapar  

D) Nokta görevlisi her gelenin elle üst aramasını yaparak içeriye alır  

E) Karşılığı gelmeden nokta yerinden ayrılabilir  

 

4. Devriye görevi yaptığı güzergahta şüpheli bir paket gören özel güvenlik görevlisi Ahmet’in aşağıda belirtilen 

müdahalelerden hangisi yanlıştır?  

A) Paketin çevresinde mümkün olduğu kadar geniş bir emniyet hattı oluşturur  

B) Paketin olduğu bölgeden insanların tahliye edilmesini sağlar  

C) Paketin üzerini örter ve kimse dokunmasın diye yanında durur  

D) Polis/Jandarma gelinceye kadar çevreden paketle ilgili bilgi toplamaya çalışır  

E) Genel kolluk geldiğinde topladığı bilgileri aktarır ve emrine girer  

 

5. Özel güvenlik görevlisi Mehmet, hırsızlık yaptığını tespit ettiği şahıs hakkında hazırladığı tutanakta belirtilmesi 

gereken hususlardan, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

A) Olayın meydana geldiği yer ve zamanı belirtir  

B) Yakalama nedenini belirtir  

C) Elde edilen suç unsurları ve delillerden bahseder  

D) Yakalama esnasında ve direnme neticesinde şahıs yaralanmışsa belirtir  

E) Direnme neticesinde zor kullanılmışsa belirtmez  

 

6. Özel güvenlik görevlisi açısından aşağıda elde edilen delillerden hangisi kanuna aykırı elde edilmiş delil niteliğindedir?  

A) Kapı dedektörü ile korunmakta olan alana girerken elde edilmiş ruhsatsız tabanca  

B) Suçüstü halinde failin elinden alınmış olan tabanca  

C) Kişinin çantasının elle aranması neticesinde bulunan ruhsatsız tabanca  

D) Failin suçu işledikten sonra kaçarken çöp kutusuna atmış olduğu tabanca  

E) X-ray cihazı ile korunmakta olan alana girerken elde edilmiş ruhsatsız tabanca  

 

7. I. Çevresine karşı duyarlı olmalıdır.  

II. İyi iletişim kurabilmelidir.  

III. Ciddi ve tetikte olmalıdır.  



 

 

IV. Yüksek sesli konuşarak sert imaj oluşturmalıdır.  

Yukarıda devriye görevlisinin özellikleri ile ilgili bilgilerden hangileri doğrudur?  

A) I, II ve III  B) Sadece II  C) II ve III  D) I ve IV  E) Sadece III  

 

8. Aşağıdakilerden hangisi “Devriye Yöntemleri” nden biri değildir?  

A) Dairesel Devriye  B) Doğrusal Devriye  C) Olağan Devriye  D) Planlı Devriye  E) Geri Dönüşlü Devriye  

 

9. Aşağıdakilerden hangisi devriye hizmetlerinin görev çeşitlerinden biri değildir?  

A) Önleyici görevler  B) Siyasi görevler  C) Adli görevler  D) Yardım görevleri  E) Koruyucu görevler  

10. Olay yerinde delil toplama görevi kime aittir?  

A) Özel güvenlik amiri   B) Özel güvenlik görevlisi  C) İlk gelen özel güvenlik ekibi  

D) Genel kolluk çevik kuvvet ekibi  E) Genel kolluk olay yeri inceleme ekibi  

11. Genel kolluğun denetimi ve gözetiminde özel güvenlik görevlileri tarafından spor müsabakalarında yapılan aramaya 

ne denir?  

A) Önleme araması  B) Adli arama  C) Üst araması   D) Suçüstü arama  E) Eşya araması  

 

12. Kontrol noktasında hangi personelin bulunmasına gerek yoktur?  

A) Kontrol görevlisi   B) Yönlendirme görevlisi  C) Koruma görevlisi  

D) İlk yardım görevlisi   E) Kontrol nokta amiri  

 

13. Tutanakla ilgili hangi ifade yanlıştır?  

A) Tutanağın başlığı olmalıdır  

B) Tutanağa imza atmak istemeyen şüpheli için “imzadan imtina etti” şerhi düşülür  

C) Tutanakta tarih ve saat belirtilmelidir  

D) İşlem yapılan kişilerin açık kimlikleri tutanakta belirtilir  

E) Tutanakta en az bir resmi görevlinin imzası olması gerekir  

 

14. Alışveriş merkezine (AVM) gezmeye gelen polis memuru Vedat, kontrol noktasından silahı ile birlikte geçmek 

istemektedir. Kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlisi Emre’nin davranışı nasıl olmalıdır?  

A) Polis memurunun silahı olduğu için içeri alamaz  

B) Silahını emanete alarak kendisini içeri alır  

C) Amirlerinin talimatına göre hareket eder  

D) Yönetim kurulunun kararına göre hareket eder  

E) Polis memurunu silahı ile birlikte içeri alır  

 

15. Sorumluluk bölgesinde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için tedbir almak ve bu bölgeleri denetlemek, 

devriyenin hangi görevine girer?  

A) Koruyucu  B) Adli  C) İdari  D) Yardım  E) Önleyici  

 

16. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliğin yetkilerinden değildir?  

A) Güvenlik sistem ve cihazlarıyla arama  B) Yakalama  

C) Gözaltına alma  D) Emanete alma  E) Zor kullanma  

 

17. Canlıların vücudundan kopan, düşen veya akan her türlü delile ……………. denir.  

Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Kimyasal delil  B) Biyolojik delil  C) Fiziksel delil  D) İz delili  E) Parmak izi  

 

18. Aşağıdaki yerlerde kurulan noktalardan hangisinde özel güvenlik görevlisinin kimlik sorma yetkisi yoktur?  

A) Gar   B) Hastane   C) Düğün   D) Konser  E) Liman  

 

19. Özel güvenlik görevlisi Halil, Mogan Parkta mesai saatleri içerisinde, iki saatte bir enerji merkezi ile su deposunu 

kontrol etmektedir. Özel güvenlik görevlisinin gerçekleştirdiği devriye aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Rutin Devriye  

B) Rastgele Devriye  

C) Planlı Devriye  

D) Dairesel Devriye  

E) Geri Dönüşümlü Devriye  



 

 

 

20. Raporlarla ilgili hangi ifade yanlıştır?  

A) Raporlarda silinti ve kazıntı yapılmamalıdır  

B) Raporlarda en az iki görevlinin imzası olması gerekir  

C) Raporlarda tarih ve saat belirtilmelidir  

D) Raporlarda gereksiz bilgilere yer verilmemelidir  

E) Raporlar basit ve sade bir dille yazılmalıdır  
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TEST 3 
1. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen kimyasal bulgulardandır?  

A) Yapıştırıcı madde  

B) Kan  

C) Parmak izi  

D) Kovan  

E) Araç lastik izi  

 

2. Aşağıdakilerden hangisi devriye görevinin amaçlarından değildir?  

A) Suçları önlemek  

B) Aranan şahısları yakalamak  

C) Mal ve can güvenliğini sağlamak  

D) Korunan yerin güvenliğini sağlamak  

E) Özel güvenlik görevlilerinin boş oturmalarını engellemek  

 

3. AVM önündeki otoparkta yerde yatan yaralı erkek şahsı gören ve olay yerine ilk giden özel güvenlik görevlileri Ahmet 

ve Ayşe aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?  

A) Olay yerinde bulunan suç delillerinin tamamını toplar  

B) Olay yerini kontrol altına alarak suç delillerinin korunmasını sağlar ve derhal genel kolluğa bilgi verir  

C) Suçu derhal soruşturmaya başlar  

D) Cumhuriyet savcısı ile iletişime geçerek olayı aktarır  

E) Yerde bulunan delilleri elleri ile yoklayarak niteliklerini kayıt altına alır  

 

4. Özel güvenlik görevlileri görev alanı içerisinde meydana gelen rehinelerin olduğu bir olaya ilk ekip olarak gelmiştir. 

Bu görevliler aşağıdaki hangi davranış veya eylemi yapmamalıdırlar?  

A) Varsa olay yeri çevresindeki kalabalığa güven vermek ve sakinleştirmek  

B) Heyecanlı ve panik yapmış olarak görünmemek  

C) Rehine olayının olduğu bölge ve çevresini kalabalıktan arındırmak  

D) Kalabalığa ve basına olay hakkında ayrıntılı bilgi vermek  

E) Rehine alanların kontrolden çıkmalarına yol açabilecek eylemlerden kaçınmak  

 
5. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin göreviyle ilgili tutması muhtemel tutanaklar arasında değildir?  

A) Teslim tesellüm tutanağı  

B) Yakalama tutanağı  

C) Şüpheli ifade tutanağı  

D) Emanete alma tutanağı  

E) Buluntu eşya tutanağı  

 

6. Kontrol noktasında hangi cihazın bulunmasına gerek yoktur?  

A) Televizyon  

B) El dedektörü  

C) X-Ray cihazı  



 

 

D) Kamera  

E) Kapı dedektörü  

 
7. Motorlu devriye ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

A) Devriye bölgesi daha sık kontrol edilir  

B) İhbarlara daha hızlı bir şekilde cevap verilir  

C) Suçluların takip edilmesinde fazla etkisi yoktur  

D) Acil bir durum olmadığı müddetçe trafik kurallarına uyulmalıdır  

E) Etrafı detaylı görebilecek hızda devriye görevini yapmalıdır  

 

8. Aşağıdakilerden hangisi 6222 sayılı Kanun kapsamında spor alanlarına sokulması yasak olan maddelerden biri 

değildir?  

A) Maytap  

B) Bıçak  

C) Uyarıcı madde  

D) Araba anahtarı  

E) Meşale  

 

 
9. Metro giriş noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Hasan ve Mehmet’in şüpheli paket bırakıldığını fark etmeleri 

üzerine, hangi davranışları yanlıştır?  

A) Şüpheli paketin kontrol edilmesi  

B) Şüpheli paketin etrafında insandan arındırılmış alan oluşturulması  

C) Genel kolluğa derhal haber verilmesi  

D) İlgisiz kişilerin arındırılmış alana girmelerine müsaade edilmemesi  

E) Basına bilgi verilmemesi  

 

10. Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden biri değildir?  

A) Arşivlenebilir  B) Karşılaştırılabilir  C) Değiştirilebilir  D) Sınıflandırılabilir  E) Benzemez   

33. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanma aşamalarından olan maddi güç unsurlarından biri değildir?  

A) Silah  B) Kelepçe  C) Cop  D) Fiziki engeller  E) Göz yaşartıcı gazlar  

 

11. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanma aşamalarından olan maddi güç unsurlarından biri değildir?  

A) Silah  B) Kelepçe  C) Cop  D) Fiziki engeller  E) Göz yaşartıcı gazlar  

 

12. Kamu kurumunda devriye görevi yapan özel güvenlik görevlileri Melih ve Orhan’ın, görev alanı içerisinde belirlenen 

bölgede, belirli zamanlarda yerine getirdikleri devriye yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Olağan devriye  B) Olağanüstü devriye  C) Dairesel devriye  

D) Planlı devriye  E) Geri dönüşlü devriye  

 

13. Site girişinde kurulmuş güvenlik noktasında görev yapmakta olan özel güvenlik görevlisinin aşağıdakilerden hangisi 

görevlerinden değildir?  

A) Siteye gelen misafirlerin gidecekleri konut ile irtibat kurularak yönlendirilmeleri  

B) İlgisiz kişilerin girişlerinin engellenmesi  

C) Siteye giren araçların gözlenmesi  

D) Site sakinlerinden aidatların toplanması  

E) Görev devir teslimlerde rapor yazılması  

 
14. Aşağıdakilerden hangisi olay yeri güvenliğini etkileyen faktörlerden biri değildir?  

A) Alınan yanlış önlemler, görevli olmayan personel, fırsatçılar (hırsızlar, yankesici vs.)  

B) Mağdur ve mağdur yakınları ile fail (şüpheli) ve fail (şüpheli) yakınları  

C) Olayın faili ve ona yardım ve yataklık eden kişiler, işbirlikçileri  

D) Basın mensupları, meraklı kalabalık ve ilgisiz kişiler  

E) Cumhuriyet Savcısı, olay yeri inceleme ekibi  

 

15. Aşağıdakilerden hangisi, şüpheli şahıs tespitinde dikkat edilecek hususlardan biri değildir?  

A) Bina, işyeri vb. etrafında gözlem yapan kişiler  

B) Taşıdıkları paket, eşyaları bırakıp ayrılan kişiler  



 

 

C) Kaygılı, sinirli, heyecanlı davranış sergileyen kişiler  

D) Sıcak havalarda mont, kaban vb. giysiler giyen kişiler  

E) Bina ve işyeri gibi yerlere ziyaret için gelen kişiler  

 
16. Aşağıdakilerden hangisi üst arama yöntemlerinden biri değildir?  
A) Ayakta arama  B) Yüz üstü yatırarak arama  C) Arka üstü yatırarak arama  

D) Diz çöktürerek arama  E) Duvar veya bir engele dayayarak arama  

 
17. AVM girişinde görev yapan özel güvenlik görevlileri Fuat ve Neslihan’ın, içeri girmek isteyen ziyaretçilerle ile ilgili 

hangi davranışı yanlıştır?  

A) Ziyaretçilerin üstlerini elle arama  

B) Ziyaretçileri duyarlı kapıdan geçirme  

C) Ziyaretçilerin üstlerini el dedektörü ile arama  

D) Ziyaretçilerin çanta ve eşyalarını X-Ray cihazından geçirme  

E) Ziyaretçilerin kontrolsüz bir şekilde içeriye girmesini engelleme  
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TEST 4 
1. ÖGG Murat ve Hakan yaya devriye görevini yaparken aşağıdaki hangi davranış doğru değildir?  
A) Devriye görevi esnasında kısa duraklamalarla etrafı kontrol etmelidir  

B) Her zaman aynı güzergâh kullanılmalıdır  

C) Dükkân veya binalardaki camların kırık olup olmadığına dikkat edilmelidir  

D) Görev alanında dolaşan kimseler gözlenmelidir  

E) Elektrik, su, havagazı şebekeleri kontrol edilmelidir  

 
2. Özel güvenlik görevlisi Ali, görev alanı olan alışveriş merkezi girişinde bulunan kapı dedektöründen kontrol edilmeden 
geçmek isteyen kişi hakkında nasıl bir işlem yapmalıdır?  

A) Kolluğa haber verir   B) Yakalama yapar  C) Israr etmez, alışveriş merkezine girmesine izin verir  

D) Zor kullanır ve arama yapar  E) Alışveriş merkezine girmesine izin vermez  

 
3. I. Görevi süresince oturulabilir  
    II. Gelenler, ziyaretçiler, nokta kulübesi veya odası içerisine alınır  
    III. Görev yaptığı yerin çevresinde meydana gelen olayları takip eder  
    IV. Suç unsurları tespit edidiğinde, yetkili kolluğa bildirmek zorundadır  
    V.Görev mahallinden uzaklaşmalarını gerektiren görev verilemez  
Nokta görevi ile ilgili yukarıda yer verilen ifadelerden hangileri yanlıştır?  
A) I ve II  B) III ve V  C) IV ve V  D) Yalnız IV  E) Yalnız V  

 

4. Aşağıdakilerden hangisi olay yerini etkileyen faktörlerden değildir?  

A) Meraklı kalabalık  B) Fırsatçılar  C) Hava koşulları  D) Sanık  E) Görevli personel  

 
5. Aşağıdaki durumlardan hangisi özel güvenlik görevlilerinin yakalama yetkilerinden olmayıp uygulanması halinde özel 
güvenlik görevlisinin cezai sorumluluğuna yol açacaktır?  

A) Mağaza kasasından hırsızlık yaparken suçüstü görülen kişinin yakalanması  

B) Korumakla görevli olunan mağaza müdürünün talimatı üzerine son altı aydır borç taksitlerini ödemeyen kişinin 
yakalanması  

C) Hakkında yakalama kararı verilen kişinin yakalanması  



 

 

D) Patlama riskine karşı girilmesi tehlikeli görülerek yasaklanan yere zorla girmeye çalışan kişinin engellenmek 
maksadıyla yakalanması  

E) İntihar etmeye kalkışanın engellenmesi maksadıyla yakalanması  
 
6. Özel Güvenlik Görevlisi Hasan bir sitede tek başına görev yapmaktadır. Saat:15:00 sıralarında bir site sakini yanına 
gelerek ‘‘sitenin D Bloğu 3’üncü katındaki balkonda bir şahsın intihar etmek istiyorum diyerek sağa sola bağırmakta 
olduğunu’’ söyler. Hasanın en doğru hareket tarzı ne olmalıdır?  
A) Görev yerini terk edemeyeceğini, şahsa kolluğu aramasını söyler  

B) Zabıtayı arayarak konuyu bildirir  

C) Site yöneticisini arayarak konuyu bildirir  

D) Güvenlik şirketini arayarak konuyu bildirir  

E) Hemen bahse konu yere geçer konuyu araştırır, konu söylenen gibiyse hemen ilgili birimlere (kolluk, itfaiye, sağlık v.b) 
bilgi verir, bir yandan da şahısla iletişim kurmaya çalışır  

 
7. Alışveriş merkezinde (AVM) görevli ÖGG Yavuz ile Fikret aşağıdakilerden hangisini genel kolluğa bildirmek zorunda 
değildir?  

A) Hırsızlık suçunu işleyen şüpheliyi yakaladıklarında  

B) Tuvalette tabanca bulduklarında  

C) Giyim mağazasında unutulan gözlüğü sahibine teslim ettiklerinde  

D) Cinsel taciz suçunu işleyen şüpheliyi yakaladıklarında  

E) Restoranda hakaret suçunu işleyen tarafların birbirlerinden şikâyetçi olduklarında  
 
8. Özel güvenlik görevlisi Ahmet ile Mehmet, görevli oldukları alışveriş merkezi girişinde yaptıkları kontrolde bir şahsın 
üzerinde taşınması yasak ve suç olan bıçak ele geçirmişlerdir. Bu suç unsuru bıçakla ilgili olarak hangi tutanağı 
düzenlemeleri gerekir?  
A) Yakalama tutanağı   B) Tespit tutanağı  C) Emanete alma tutanağı  

D) Zor kullanma tutanağı  E) Teslim tesellüm tutanağı  

9. I- Çantanın sahibinin bilgilerini alır AVM ye girişine izin verir ve polise bilgi verir  
    II- Çantayı bizzat açarlar ve incelerler  
    III- Çantayı emanete alırlar ve çıkarken sahibine iade ederler  
    IV- Güvenlik bölgesi oluştururlar, şüpheli şahsı yakalarlar  
    V- Şüpheli şahıs üzeri aranır, derhal polise/uzman ekiplere, amirlerine bilgi verilir  
Özel güvenlik görevlisi Mustafa ve Ali, AVM’nin giriş Kapısında X Ray cihazından geçen çantanın içerisinde patlayıcı 
madde düzeneğini görmesi üzerine, ÖGG’lerin olaya müdahalesinde, yukarıdaki uygulamalardan hangisi doğrudur?  
A) I-III   B) I-IV   C) IV-III   D) I-V  E) IV-V  

10. Aşağıdakilerden hangisi ÖGG Tahsin ile Yılmaz’ın tanzim edebileceği bir tutanaktır?  

A) Olay yeri inceleme tutanağı   B) İfade alma tutanağı   C) Yer gösterme tutanağı  

D) Suçüstü tutanağı    E) Kimlik tespit tutanağı  

11. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen kimyasal bulgu çeşitlerinden biri değildir?  

A) Uyuşturucu maddeler  B) Toksit maddeler  C) İlaçlar  D) Atış artıkları  E) Kemik parçaları  

12. ÖGG Halil, çocuk parkında görevlidir. Bir suçla karşılaştığında hangi yetkiyi kullanamaz?  

A) Suçüstü halinde sanığı/şüpheliyi yakalar  

B) Olay yerinin incelemesini yapar, delilleri toplar  

C) Görev alanında, haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalar  

D) Olay yerini koruma tedbirlerine aykırı davrananları men eder  

E) Görev alanında bir suçla karşılaştığında suça el koyar, suçun devamını önler, şüpheliyi tespit eder ve yakalar  

13. ÖGG Kemal ve Yavuz bir fabrikanın kontrol noktasında görev yapmaktadır. Fabrika müdürü bu görevlilere mal 
kayıplarının önüne geçmek için iş çıkışı işçilerin üzerlerini elle arama yapma emrini vermiştir. Bu durumda ÖGG Kemal ve 
Yavuz’un davranışı nasıl olmalıdır?  

A) Emir suç teşkil ettiğinden emri hiçbir şekilde yerine getirmezler  

B) Emrin yazılı olmasını isterler, yazılı verilirse yerine getirirler  

C) Hırsızlığın önüne geçmek için emri yerine getirirler  



 

 

D) Sorumluluk fabrika müdüründe olduğundan emri yerine getirirler  

E) En üst yetkili emri verdiği için emri yerine getirirler  

14. Üniversitede görevli ÖGG Burak ve Selim, devriye görevi esnasında bazı aydınlatma lambalarının yanmadığı ve tel 
örgülerin kesilmiş olduğunu üstlerine rapor ederek sorunun giderilmesini sağlamışlardır. Bu durum ÖGG’lerin hangi 
görev kapsamı içinde değerlendirilmektedir?  

A) Planlayıcı görevler  B) İdari görevler  C) Adli görevler  D) Koruyucu görevler  E) Yardım görevleri  

15. Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenlik görevlilerinin spor müsabakalarındaki görev, yetki ve sorumluluklarından 
değildir?  

A) Spor alanı güvenlik planındaki görev tanımlarına uygun olarak görev almak  

B) Spor alanında güvenlik kontrolü yapmak ve genel kollukla birlikte iç güvenliği sağlamak  

C) Spor alanında düzeni bozan fiilleri işleyen seyircileri gözaltına almak  

D) Spor alanlarına sokulması yasak olan maddelerin sokulmasına ve kullanılmasına engel olmak  

E) Spor alanında söz ve davranışlarla hakarette bulunanları kolluk görevlisine bildirmek  
16. ÖGG Murat, görev alanı içerisindeki bir konuya ilişkin not alırken aşağıdakilerden hangisini not etmemelidir?  

A) Gördüklerini   B) Duyduklarını  C) Anlatılanları   D) Bildiklerini  E) Hayal Ettiklerini  

17. Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilmesi gereken özelliklerden biri değildir?  

A) Boy   B) Saç rengi   C) Korku durumu  D) Cinsiyet durumu  E) Yüz durumu  

18. Aşağıdaki sistem veya cihazlardan hangisi, oluşturulan bir manyetik alan içinde maddeleri algılar?  

A) Kameralar   B) IR sistemleri   C) Metal dedektörleri  D) PIR dedektörleri  E) X-Ray cihazları  

19. Bir binaya yetkisiz giriş çıkış yapılmasını engellemek ve herhangi zamanda kaç kişinin bulunduğunu takip etmek için 
hangi sistem kullanılmalıdır?  
A) X-ray cihazı   B) Aydınlatma sistemi   C) Kartlı geçiş sistemi  D) Metal detektörleri  E) Araç kapanı 
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TEST 5 

1. Özel güvenlik görevlileri Okan ile Fuat, devriye görevi esnasında hangi davranışı yapmaları yanlıştır?  

A) Bölgelerinden izinsiz ayrılabilirler  B) Bölgelerinde görünür şekilde görev yapmalıdırlar  C) Disiplinli ve caydırıcı 

olmalıdırlar  

D) Vatandaşlarla iyi iletişim içerisinde bulunmalıdırlar  E) Aynı güzergahı kullanmamalıdırlar  

 

2. Zor kullanma yetkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

A) Denge olmalıdır  B) Yasal olmalıdır  C) Mecbur kalınmalıdır  

D) Direnişi kıracak ölçüde kademeli olarak kullanılmalıdır  E) Amaç direnenleri cezalandırmaktır  

 

3. Havaalanında özel güvenlik görevlisi Veli, giriş kapısında yolcunun üzerinde dedektörden sinyal sesi almıştır. Ziyaretçi üzerinde 

bir madde olmadığını iddia etmiştir. Özel güvenlik görevlisinin hangi uygulaması yanlış olur?  

A) Sesin kaynağından emin olana kadar yolcu hiçbir şekilde içeri alınmaz  

B) Polis gözetiminde elle arama yapılır  

C) Gerektiğinde vücut tarama cihazına alınır  

D) Polis gözetimi olmadan da elle arama yapılabilir  

E) Vücudunda sağlık nedeniyle metal vb. var ise raporu ya da belgesi görülür  

 

4. Stratejik bir tesiste görev yapan ÖGG Volkan ile Serdar’ın devriye öncesi görev alanı ve içerisindeki tesis, bina, personel ve 

vatandaşlar hakkında bilgi edinerek fikren ve ruhen göreve hazırlanmaları, devriye öncesi hangi hazırlık aşamasına girer?  

A) Psikolojik hazırlık  B) Zihinsel hazırlık  C) Kişisel hazırlık  D) Fiziksel hazırlık  E) Eğitsel hazırlık  

 
5. Aşağıdakilerden hangisi, üst araması yöntemlerinden biri değildir?  

A) Yan yatırarak   B) Ayakta durdurarak  C) Duvar veya araca yaslayarak  

D) Yüzüstü yatırarak  E) Diz çöktürmek suretiyle  

 



 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunmasında yapılan hatalardan biri değildir?  

A) Dar bir alanın koruma altına alınması  

B) İlgisiz kişilerin olay yerine girmesi  

C) Olay yerinde bir şey yenilip içilmesi  

D) Delillere dokunulması  

E) Olay yerinde bulunan her şeyin delil olabileceğinin değerlendirilmesi  

 

7. AVM içerisinde devriye görevi yapan ÖGG Aytekin, bir şahsın bir müşterinin cep telefonunu cebinden çaldığını görmesi üzerine, 

şüpheliyi yakalamış ve kolluğa haber vermiştir. ÖGG Aytekin aşağıdaki tutanaklardan hangisini hazırlaması gerekir?  

A) Olay yeri tespit tutanağı  B) Teşhis tutanağı  C) Suçüstü tutanağı  

D) Devir teslim tutanağı   E) Emanete alma tutanağı  

 

8. Hava meydanında devriye görevi yürüten ÖGG Fatih ile Mert, devriye bölgesindeki önemli yerler ile denetlediği diğer yerleri 

zamana bağlı kalmaksızın yeniden kontrol etmeleri, aşağıdaki hangi devriye yöntemine örnektir?  

A) Olağan devriye  B) Planlı devriye  C) Geri dönüşlü devriye  D) Dairesel devriye  E) Olağanüstü devriye  

 

9. Üniversitede görevli ÖGG Barış ile Kenan’dan kampüste yeni uygulamaya konulan çevre güvenlik sisteminin avantaj ve 

dezavantajları konusunda bir rapor istenmiştir. Özel güvenlik görevlilerinin düzenleyeceği rapor hangisidir?  

A) Devir teslim raporu  B) Değerlendirme raporu  C) Bilirkişi raporu  

D) Olay bildirim raporu “E) Ekspertiz raporu  

 

10. Aşağıdakilerden hangisi telsiz konuşma esaslarından biridir?  

A) Telsiz dudaklardan 30-40 cm uzakta tutulur  

B) Zaman kazanmak için hızlı ve bağırarak konuşulur  

C) Kanalda konuşma olsa da konuşma mandalına basılarak muhabere sağlanır  

D) Konuşma süresi 15-20 saniyeyi geçmemelidir  

E) İsimle hitap edilir  

 

11. Özel Güvenlik Görevlileri Hasan ve Kamil, bir AVM giriş kapısında görev yapmaktadırlar. Görevleri esnasında bir şahsın 

çantasından 5 adet yabancı menşeli yivli tüfek fişeği elde ederler. Şahıs mermileri birkaç ay önce askerden terhise gelirken hatıra 

amaçlı getirdiğini söyler. Bu durumda Hasan ve Kamil ne yapmalıdır?  

A) Şahsı bırakmayıp, yakalama ve emanete alma tutanağı yaparlar, vakit geçirmeden kolluğa bilgi verip, şahısla fişekleri kolluğa 

teslim ederler  

B) Fişekleri askeri birliğe teslim etmek üzere emanete alırlar, şahsı bırakırlar  

C) Kolluğa iletmek üzere fişekleri emanete alarak şahsı bırakırlar  

D) Şahsı içeri almazlar geri çevirirler  

E) Şahsın terhis olduğu birliğiyle irtibat kurmaya çalışırlar  

 

12. Lastik fabrikasında iş kazası sonrası bir işçi hayatını kaybetmiştir. Olay yeriyle ilgili ÖGG İlker ile Tamer’in hangi davranışı 

doğrudur?  

A) Basına bilgi vermişlerdir  

B) Olay yerini emniyet şeridi ile çevirerek genel kolluğa haber vermişlerdir  

C) Maktulü açık alana almışlardır  

D) Valiliğe bilgi vermişlerdir  

E) Olay ile ilgili sorumluların ifadesini almışlardır  

 

13. “Bir kişinin kaybettiği veya çaldırdığı eşyanın bulunmasında, buluntu bir eşyanın sahibi tarafından tanımlanmasında, eşyanın 

benzer eşyalardan ayırt edilmesine yarayan özelliklerinin tarif edilmesine" ne denir?  

A) Eşya teşhisi  B) Eşya tarifi  C) Çalıntı eşya  D) Buluntu eşya  E) Yasal eşya  

 
14. Kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Nedim ile Osman, ziyaretçinin üzerinde bulunan suç teşkil etmemekle birlikte 

tehlike doğurabilecek eşyayı emanete aldıklarında hangi görevi yerine getirmiş olurlar?  

A) Adli   B) Önleyici  C) Yardım  D) Koruyucu  E) Yargısal  

 

15. İşyeri kontrol noktasında görevli ÖGG Ziya’nın aşağıdaki müdahalelerden hangisi yanlıştır?  

A) Kapı tipi metal dedektörden geçen ziyaretçiden sinyal gelmesi üzerine şahsın üzerini elle arama yapmak  

B) Ziyaretçileri kapı tipi metal dedektörden geçirmek  

C) Kontrol noktasındaki kapı tipi metal dedektörden geçmek istemeyenleri içeri almamak  

D) Kapı tipi metal dedektörden kişilerin tek tek geçmesini sağlamak  

E) Kapı tipi metal dedektörün sağlıklı çalışıp çalışmadığını kontrol etmek  

 

 



 

 

16. ÖGG Alper devriye görevini yaparken yapmış olduğu tutum ve davranışlardan hangisi doğru değildir?  

A) Görev alanında meydana gelebilecek hırsızlık, yan kesicilik gibi olaylara duyarlı olmak  

B) Görev alanındaki tesis ve kişilerin güvenliğini sağlamak  

C) Görev alanındaki terk edilmiş veya bulunmuş eşyayı emanete almak  

D) Görev alanında kaybolan veya yer soranlara yardımcı olmak  

E) Görev alanındaki sokak çocuklarını yakalayıp, ilgili kuruluşlara götürüp teslim etmek  

17. Devriye görevlileri ÖGG Şahin ile Kemal’in tanzim edemeyeceği tutanak hangisidir?  

A) İfade alma tutanağı  B) Olay tespit tutanağı  C) Yangın tutanağı  D) Yakalama tutanağı  E) Suçüstü tutanağı 

18. Havaalanı kontrol noktası ÖGG Hasan, elektronik cihazlarla yaptığı kontrol esnasında, ruhsatsız bir ateşli silaha rastladığı zaman 

yaptığı hangi hareket doğrudur?  

A) Silahın marka ve seri numarasını alıp şahsı serbest bırakır  

B) Şahsın kimliği ile ilgili bilgileri alıp şahsı serbest bırakır  

C) Ateşli silahı sökerek parçalarına ayırır ve şahsa iade eder  

D) Şahsı bekletir ve silahı emanete alarak genel kolluğa haber verir  

E) Ateşli silaha el koyarak şahsı serbest bırakır  

19. Birbiri ardınca ve sürekli bir surette çalınan düdük sesi neye işarettir?  

A) Araştırma işaretidir  B) Kontrol işaretidir  C) İmdat işaretidir  

D) Yoklama işaretidir  E) Davet işaretidir  

20. Özel güvenlik şirket yöneticisi Kürşat Bey, ÖGG personeli arasından devriye görevlileri seçecektir. Başarılı bir devriye 

görevlisinde olması gereken özelliklerden hangisi doğru değildir?  

A) Fiziksel görünüşü güven telkin edecek şekilde düzgün olmalıdır  

B) Kuvvetli hafızaya sahip, şüpheli belirtiler konusunda dikkatli ve iyi bir izleyici olmalı  

C) Uzlaşmacı karakterde, iyi iletişim kurabilen yapıya sahip, sinirli ve heyecanlı olmamalıdır  

D) Görev sırasında uygunsuz davranışlarda bulunmamalıdır  

E) Görev ciddiyetini muhafaza için devamlı asık suratlı ve asabi bir izlenim vermelidir  

 

                 CVP ANAHTAR 

14  44  74  10  13  16  19  22  25  

2  5  8  11  14  17  20  23  26  

3  6  9  12  15  18  21  24  27  

 
 
   TEST 1 CEVAPLAR   

1 E 4 A 7 C 10 E 13 C 16 E 19 B   
2 C 5 B 8 E 11 A 14 A 17 D 20    
3 C 6 E 9 C 12 B 15 C 18 E 21    

 
   TEST 2 CEVAPLAR   

1 E 4 C 7 A 10 E 13 E 16 C 19 C   
2 D 5 E 8 B 11 A 14 E 17 B 20 B   
3 B 6 C 9 B 12 D 15 A 18 B 21    

 
   TEST 3 CEVAPLAR   

1 A 4 D 7 C 10 C 13 D 16 C 19    
2 E 5 C 8 D 11 A 14 E 17 A 20    
3 B 6 A 9 A 12 D 15 E 18  21    

 
   TEST 4 CEVAPLAR   

1 C 4 E 7 C 10 D 13 A 16 E 19 C   
2 E 5 B 8 C 11 E 14 D 17 C 20    
3 A 6 E 9 E 12 B 15 C 18 C 21    

 
             TEST 5  CEVAPLAR   

1 A 4 A 7 C 10 D 13 B 16 E 19 C   
2 E 5 A 8 C 11 A 14 D 17 A 20 E   
3 D 6 E 9 B 12 B 15 A 18 D 21    

 


